UBND TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2191 /SCT-QLTM&HTQT

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng12 năm 2021

V/v tạm dừng đưa hàng hóa nông, lâm,
thủy hải sản ra xuất khẩu tại các cửa
khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp &PTNT;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 4387/SCT-XNK ngày
22/12/2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc xuất nhập hàng hóa
nông, lâm, thủy hải sản sang thị trường Trung Quốc và Văn bản số 4435/SCTXNK ngày 27/12/2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc tạm thời
tạm dừng đưa hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản ra xuất khẩu tại các cửa khẩu,
lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh (sao gửi kèm theo Văn bản số 4387/SCT XNK ngày 22/12/2021 và Văn bản số 4435/SCT-XNK ngày 27/12/2021 của Sở
công Thương tỉnh Quảng Ninh).
Để hàng hóa nông, lâm thủy hải sản khi đưa ra đến các tỉnh biên giới
không phải chờ đợi, lưu kho, lưu bãi trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán. Sở
Công Thương đề nghị các đơn vị, UBND các huyện, thành phố thông tin,
khuyến cáo đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận
tải, các hiệp hội,...tạm thời tạm dừng đưa hàng hóa ra cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh
để xuất sang Trung Quốc. Xem xét lựa chọn các phương thức xuất khẩu hàng
khác như qua các cảng biển nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ và
phương án thúc đẩy tiêu thụ nội địa.
Sở Công Thương trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng Thông tin GTĐT Sở (Đ/c Thúy);
- Trung tâm PT Công thương (đăng tải);
- Lưu: VT, QLTM & HTQT.
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